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  و طرح مسئله مقدمه

شناسـی سیاسـی و نیـز علـت اصـلی      جامعه ، فلسفه سیاسی، از مفاهیم بنیادین در اندیشه سیاسی» آزادي«مفهوم 

مفـاهیم و  ، بخـش چشـمگیري از مبـانی   . وقوع حوادث بسیاري در تاریخ سیاسی جهان در اعصار مختلف است

ماهیـت اهـداف   ، خاسـتگاه ، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، ها همچون دموکراسیمسائل مورد بحث در این حوزه

رو تبین رهیافـت هـر اندیشـمند و یـا مکتـب سیاسـی بـه         حکومت ارتباط تنگاتنگی با مفهوم آزادي دارد از این

  .  هاي گوناگون سیاسی استآزادي مبین نگرش او به قسمت وسیعی از موضوعات طرح شده در حوزه

حضور آن درمباحث فلسـفی و سیاسـی اندیشـمندان    اي  برخالف سابقه چند سده» آزادي«مفهوم 

بـا بررسـی تـاریخ اندیشـه     . طوالنی نـدارد اي  ی سابقهدر آراء متفکران اسالمی و به تبع آن ایران، غربی

توان دریافت که اغلب مفهوم آزادي در حوزه فلسفی آن قابل توجـه اسـت    می سیاسی در جهان اسالم

  . و مسئله اصلی در نظر متفکران و فیلسوفان اسالمی نحوه اطاعت از حاکم بود

و اگر در آثارشان بحثی اند  کمتر سخن گفته اندیشمندان و فالسفه اسالمی درباره آزادي از نظر سیاسی

آمده است اغلب معناي فلسفی این کلمه یعنی اختیار در برابر جبر بوده است فقهاء اسالمی نیز اگر در کتب 

آزادي  فقهی خود از آزادي سخنی به میان آوردند به مفهوم جدید آن یعنی حقوق سیاسی و به تعبیـر دیگـر  

  . اشارتی به واژه حر و احکام آزادي بنده کردند» برده«و » عبد«فقط در مبحث بیرونی و اجتماعی نیست و 

در حوزه سیاسی در آراء اندیشمندان پیش از مشـروطه قابـل   » آزادي«اگرچه ظهور مصادیقی از مفهوم 

پی گیري است اما مفهوم آزادي براي اولین بار در ادبیات مشروطه به طور گسترده ظاهر شـد و پـس از آن   

حجـم سـنگین و محتـواي پیچیـده و کـم و کیـف       . طور چشمگیر در ادبیات سیاسی ایران مرسوم شـد به 

مباحث و آراء عرضه شده حول و حوش آزادي در مدت زمان بسیار کوتاه انقالب مشـروطه ایـن واقعیـت    

رفـت واضـح و   را ثابت کرد که برخالف ساحت نظري در ساحت عملی مقوله آزادي آنطور که تصور مـی 

نیست بلکه مسئله پیچیده و تفسیر بردار و ابهام آمیز است اختالفات بر سر آزادي در زمـان مشـروطه   سهل 

. چنان شدید بود که دستاوردهاي مشروطه دیري نپایید و سراب آزادي به اسـتبداد رضـا شـاهی خـتم شـد     

انتزاعی هرچنـد  مشروطیت در عرصه اندیشه و مفهوم آزادي این مسئله را اثبات کرد که مباحث تئوریک و 

تنـوع  ، رسند اما در مقام عمل و تحقـق بـه موضـوعاتی مـبهم    القول به نظر میدر ظاهر بسیار واضح و متفق

کنـد کـه بـا    تـر جلـوه مـی   وقتی مهـم » آزادي«گردند این مسئله در مورد مفهوم بردار و پر چالش تبدیل می

نظـر نیـز در مـورد آزادي بسـیار بـه       بررسی آراء متفکران مشروطه متوجه خواهیم شد اختالف در عرصـه 

رغم پر سر و صـدا بـودن دعـوا بـر     خورد و این اختالف پر حاشیه و پر سر و صدا نیز بود و علیچشم می

  .  رسداي آن بسیار کم و سطحی به نظر میعمق اندیشه» آزادي«سر 
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انتظار داشت توان و دیگر مفاهیم سیاسی امري طبیعی است و نمی» آزادي«اختالف بر سر مفهوم 

در خصوص یک موضوع و مفهوم همه یا حتی اصحاب یک مکتب و نحله واحد یکسـان بیندشـند و   

به همین خاطر است که بـه زعـم تعـاطی افکـار و مباحثـات طـوالنی و       . نگرش واحدي داشته باشند

هـاي لیبرالیسـم اجمـاع نظـري پیرامـون موضـوعات متعـدد        مفصل در غرب خصوصاً میان تئوریسین

ی من جمله آزادي حاصل نشده است نزاع تئوریک لرد آکتن و ژان ژاك روسو از نظریه پـردازان  سیاس

  1.کندلیبرالیسم بر سر مفهوم آزادي این ادعا را ثابت می

اخـتالف درون گفتمـانی در عرصـه نظـري اسـت هرچنـد       ، اما نکته حائز اهمیت در مشـروطیت 

آزادي بسیار سطحی و فاقد عمق محتوایی است اما همانطور که اشاره شد این اختالف نظر در مبحث 

. هاي بسیار و پر سرو صدایی بود که جامعه ایـران را دچـار چـالش کـرد    در عرصه عمل داراي حاشیه

اي جـزء  اختالف درون گفتمانی مابین دو گـروه از علمـاي مشـروعه خـواه و مشـروطه خـواه نتیجـه       

  . دچار بحران کردشکست دستاوردهاي مشروطه نداشت و عرصه عمل را 

جـزء  اي  چـاره ، براي بررسی کم و کیـف تحـول مفهـوم آزادي در ادبیـات حاضـر     ، با این اجمال

کندوکاو در برداشت و تفاسیر مختلف از این مفهوم در برخورد آغازین ِاندیشمندان مشـروطه بـا ایـن    

مختلـف مشـروطه بـه     هاي به نظر می رسد اندیشه آزادي در گفتمان، با این وجود. مفهوم وجود ندارد

بـا توجـه بـه    گـرا   و غـرب گـرا   ملی، اسالمیهاي  خاص ظهور کرده است و هریک از گفتماناي  گونه

هـاي   بخـش قابـل تـوجهی از نـزاع    ، کهاي  به گونهاند.  برداشتی خاص از این مفهوم داشته، ماهیت آنها

  . تمشروطه ناظر بر تفاوت در ماهیت چنین برداشتی از مفهوم آزادي بوده اس
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، حضـور فعـال دارد لـذا ارایـه تفسـیري منطقـی      ، نظر به اینکه مفهوم آزادي در ادبیات سیاسی حاضر

ایرانی و اسالمی منوط به کندوکاو در مبانی اندیشـه ورزي متفکـران   هاي  معقول و مبتنی بر زیرساخت

  . مناسبات سیاسی دارداست و این امرنقش بسزایی در عرصه عمل و حوزه نظر در 

سیاسی ایران معاصر است در هدف کالن این پژوهش تأمل بیشتر و تبین مفهوم آزادي در اندیشه 

مطالعه و کاوش وسیع و عمیق در افکار و عقایـد متفکـران و اندیشـمندان    ، این چارچوب هدف خرد

هـاي بنیـادین   ها و معیارمشروطه به عنوان اولین سردمداران تجددخواهی است تا بدین طریق مکانیزم

  . براي تطبیق و فهم هرچه بیشتر مفهوم آزادي در زمان کنونی به دست آید

  

                                                                                                                                                                                   
 .13-22صص، 1370، 3چ، امیر کبیر، تهران، الدین اعلمترجمه جالل، تحلیلی نوین از آزادي، موریس کرنستون :ر.ك .1
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تحلیلی است و بـر اسـاس موضـوع تحقیـق در حـد       ـ  روش مورد استفاده در تحقیق حاضر توصیفی

ثارشـان مـورد   مقدور به متون اصلی اندیشمندان سیاسی مشـروطه مراجعـه شـد و نطـرات آنـان در آ     

اطالعـات تحقیـق مـورد نظـر بـه روش      آوري  جمـع  روش. و تجزیه و تحلیل قرار گرفتبرداري  بهره

از مطالب و تجزیه و تحلیل آن ونهایتاً ارائه آن به صـورت یـک   برداري  و به صورت فیشاي  کتابخانه

  .  چارچوب کلی خواهد بود

قرار گیرد که بـه قلـم خـود اندیشـمندان     در این پژوهش نیز سعی شده است آثاري مورد استفاده 

  : نگاشته شده است اما در این راه مشکالتی وجود داشت

هاي سـنگی آن  برخی از آثار نویسندگان بنا بر دالیل متعددي تجدید چاپ نشده است و چاپ) الف

    .نیز غیر قابل استفاده بودند

نـامعلوم و بـه همـین علـت      به علت شرایط نامساعد اجتماعی مشروطیت نویسنده برخـی آثـار  ) ب

    .باشد می بعضی از آثار منتسب به چندین اندیشمند

از همه مهمتر پراکنده گـویی اندیشـمندان مشـروطه و تنـاقض آمیـز بـودن آراء و افکـار برخـی         ) ج

  . شد تا بتوان به نظر قطعی و منسجم در آراء یک اندیشمند رسیداندیشمندان مانع از آن می

دکتـر زرگـري   » رسائل مشروطیت«کتاب ارزشمند ، گرا منبع اصلیاسالم در هرصورت در گفتمان

رسائل علماي مشـروطه خـواه و مشـروعه خـواه     آوري  جمع جلد به2نژاد بود که به صورت جامع در 

و در مورد اندیشمندان دیگر سعی شد تمامی آثارشان مورد بررسی قرار گیرد هرچند برخـی  . پرداختند

بل استفاده بودند مانند آثار میرزاآقاخان کرمانی و آخوندزاده که برخی آثارشـان  آثار کمیاب و یا غیر قا

  .  به صورت محدود در دسترس بود
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گـران تـاریخی و سیاسـی     بررسی مفهوم آزادي در آراء متفکران مشروطه به صورت پراکنده در آثار تحلیـل 

بـه  ... میرزاآقاخان کرمانی و، ملکم، هاي آخوندزادهدر بررسی اندیشهقابل مشاهده است به طورمثال آدمیت 

در مفهـوم آزادي حـول محـور    گران  تحلیلاي به مفهوم آزادي کرده است اما بیشتر آثار صورت گذرا اشاره

سعی کردند در آثـار خـود   گران  تحلیلچرخد به عبارت دیگر اکثر مناقشه آمیز این مفهوم در مشروطیت می

وم آزادي در نزد علماي مشروعه خواه و مشروطه خواه بپردازند و علل اختالف بر سر این مفهـوم را  به مفه

اهللا  به قلـم لطـف   علما و اندیشه آزادي در عصر مشروطیتتبین و تحلیل کنند در همین راستا مقاالتی مانند 

 »آزادي بیان و قلـم «بر سر  جدال بین علماي دوره مشروطه، ) 17شماره ، فصلنامه بازتاب اندیشه( آجودانی
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پگـاه  ( زایـی  شـریف لـک  به قلم  اهللا نوري اهللا نائینی و شیخ فضل بررسی فقهی مفهوم آزادي از منظر آیتو 

 به قلم جـواد سـلیمانی   حدود و جایگاه آزادي در اندیشه سیاسی میرزاي نائینی، ) 212و 187 شماره، حوزه

پردازنـد  به صورت اجمال به مفهوم آزادي در مشروطیت مـی و همچنین مقاالتی که ) 3 مجله آموزه شماره(

و کتـاب  ) 86معرفـت شـماره   ( شناسی آزادي در عصر مشروطیت به قلـم ماشـاءاللّه حشـمتی    مانند مفهوم

کنـد نبـود   اما آنچه که بیش از همه در این موضوع جلب نظر می آجودانی... به قلم ماشاءا» مشروطۀ ایرانی«

مستقل که در آن سعی شود مفهوم آزادي را از نقطه عطف تاریخ معاصـر ایـران یعنـی     ايکتاب یا پایان نامه

  .  مشروطیت مورد بررسی و کنکاش قرار دهد
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چه معنایی ، اعم از علما و روشنفکران، سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که متفکران عصر مشروطه

شود تا به سؤاالت فرعـی از جملـه؛   در کنار سؤال اصلی سعی می از مفهوم آزادي را اراده می کردند؟

تأثیر متفکران گذشته در آراء متفکران مشروطه در بحث آزادي چه بوده است؟وجوه شباهت و افتـراق  

مشروطه در بحث آزادي کدامند؟ مفهوم آزادي نـزد اندیشـمندان سیاسـی ایـران چـه      گران  اندیشهآراء 

  غربی دارد؟ تفاوتی با آراء اندیشمندان

شـود بـه   اي ندارد و تـالش مـی  پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است و سعی در اثبات فرضیه

  .  تبین مفهوم آزادي در آثار متفکران مشروطه پرداخته و بر اساس آثارشان به تحلیل بپردازد
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فصـل  ( در بخـش اول . اسـت  یافتـه  بخش تشـکیل 4پژوهش حاضر از  براي بررسی موضوع مورد تحقیق؛

سـیر تطـور آزادي و نظـرات اندیشـمدان     ، کلیاتی درباره تعریف آزادي و ماهیـت آزادي و مفهـوم آن  ) دوم

ایـن بخـش از ایـن جهـت حـائز اهمیـت       ، غربی و اسالمی پیش از مشروطه مورد بررسی قرار گرفته است

است کـه در بررسـی آراء اندیشـمندان مشـروطه متـأثر بـودن اندیشـمندان ایرانـی از غـرب متفـق القـول            

، باشـد  گران می تحلیلآثار و پیامدهاي آن مورد اختالف ، تأثیراما میزان ، سیاسی و تاریخی استگران  تحلیل

ایرانی به طور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـا غـرب و اندیشـه        بر این است که اندیشمندانگران  تحلیلاجماع 

گرانـی کـه معتقدنـد اندیشـمندان گفتمـان       سیاسی غرب هرچند سطحی آشنا بودند و حتی برخی از تحلیل

کننـد کـه ایـن     نمـی  ایـن مسـئله را انکـار   اند  به نطریه پردازي پرداختهپذیري  تأثیراسالمگرا فارغ از هرگونه 

شرایط اجتماعی مشروطه و مفاهیم سیاسی غربی بودند و بر اسـاس همـین مفـاهیم     رتأثیاندیشمندان تحت 

براي همـین در بخـش اول ایـن تحقیـق     . به نطریه پردازي پرداختند... مجلس و، قانون، سیاسی مانند آزادي
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مختلـف از آزادي  هـاي   شـود تـا بـه برداشـت     مـی  به مفهوم آزادي در غرب و پیشینه آن در غرب پرداخته

  .  و تمایزهاي آن مشخص گردد هستی شناختی و روش شناختی آن تفاوتهاي  ریشه

تـوان آن را از لحـاظ   که تنها گفتمانی است کـه مـی  گرا  گفتمان اسالم) فصل سوم( در بخش دوم

گیرد ایـن گفتمـان کـه در فصـول مختلـف      مکانی و زمانی داراي اصالت دانست مورد بررسی قرار می

عصر مشروطیت نیز در نتیجه رشد گفتمان غربـی در دوره  تاریخی دچار تغییر و تحول شده است در 

از پـذیري   تـأثیر بـا  . گفتمان علماي شیعه دستخوش تحوالتی شد، دوره قاجاریه و بویژه در اواخر این

و  ه خـواهی در میـان علمـا پدیـد آمـد     دو گفتمان جدید مشـروطه خـواهی و مشـروع   ، گفتمان غربی

  . اختالف در تعریف مفهوم آزادي نیز نمایان شد

بـا دو اندیشـمند سیاسـی مستشـارالدوله و طـالبوف مـورد       گرا  گفتمان ملی) فصل چهارم( بخش سوم

- این دو اندیشمند از غرب همانند سایر هم کیشان خود مـی پذیري  تأثیرگیرد در حاق واقع بررسی قرار می

د اما تفاوت این دو اندیشمند پذیرش نظام حقوقی اسـالم و تـالش بـراي بـازتعریف مفـاهیم سیاسـی       باش

غرب و انطباق آن با مسائل دینی است هر دو این اندیشمندان به تنها نظـام حقـوقی آن زمـان یعنـی نظـام      

نگیرنـد نکتـه دیگـر در    در تعـارض قـرار   گـرا   کنند تا با گفتمان اسـالم گذارند و تالش میفقهی احترام می

اندیشه این دو متفکر عدم پذیرش بی چون و چراي غرب است هر دو اندیشمند انتقاداتی بـه نظـام غربـی    

کشند و ایـن در مقابـل تفکـر افـرادي چـون ملکـم و       کنند و نظام سلطه و استعمار را به چالش میوارد می

  .  اشغال کشورها وجهی مثبت قائل شوندکنند براي استعمار و میرزاآقاخان کرمانی است که تالش می

اختصاص به اندیشمندانی دارد که پذیرش بی چون و چراي غـرب را  ) فصل پنجم( بخش چهارم

میرزا فتحعلی آخونـد زاده  ، ) دوره اول( دانند ملکمنسخه اصلی براي درمان ایران از عقب ماندگی می

کنند و بـدون  ند که تشویق به غربی شدن میو میرزا آقاخان کرمانی سردمداران گفتمان غربگرایی هست

افکـار ایـن   . دانندهیچگونه نگاه به فرهنگ و خاستگاه اندیشه غربی آن را قابل پیاده شدن در ایران می

این پایه بنا شده بود که اشاعه مدنیت غربی در سراسر جهـان نـه تنهـا امـري محتـوم      «اندیشمندان بر 

    1.»هیئت اجتماع و موجد خوشبختی و سعادت آدمی است تاریخ بلکه این تحول از شرائط تکامل

هـاي   و مطالعه تطبیقـی مفهـوم آزادي در میـان گفتمـان    گیري  به نتیجه) فصل ششم( بخش پنجم

  .  پردازیممختلف مشروطه و مقایسه آراء اندیشمندان می
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  اسالمدر اندیشه غرب و  بازشناسی مفهوم آزادي و پیشینه آن
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  معناي آزادي. 2-1

اي  شاید هیچ کلمـه «پذیرد و  می است که معانی مختلف و بسیاري دارد و تعابیر متعددياي  آزادي واژه

مانند آزادي تا این حد معناي مختلفی را در بر نگرفته و هیچ لفظی به قدر آزادي عواطف گوناگوگون 

بـیش از دویسـت معنـی گونـاگون را     «: گویـد  مـی  آیـزا بـرلین   1.را در قلب آدمی زنـده نکـرده اسـت   

    2.»اند نویسندگان تاریخ عقاید براي این کلمه ضبط کرده

، نامحـدود ، متعددى از جملـه فـارغ از اسـارت دیگـران     معانى در زبان فارسی لغت آزادى داراي

و یـا واژه   »آزاتـه «را از واژه اوسـتایی  » آزادي«واژه در لغتنامه دهخدا . خالص یافته از قیود و وظایف

 3.آمده اسـت ، عمل در استقالل، بندگى ضد، رهایى، انتخاب و به معناي؛ قدرت  دانسته» آزاتیه«پهلوي 

تقریباً معانی مختلفی را که آزادي در زبان فارسی در برمی گیرد لغت نامه دهخدا بیان کرده است براي 

: کنـد  مـی  اینگونـه معنـی   کتاب آزادي را توان به فرهنگنامه معین نیز مراجعه کرد در این می تبین بیشتر

، دو. آزادي آنکـه بنـده   خـالص ، رهـایی ، عبودیت، رقیت، مقابل بندگی، آزادگی، حریت: یک. آزادي«

  4...وارسته، رها کسی نباشد و سه.

 The Concise Oxford Dictionaryلغتنامـه  . در زبان انگلیسی آزادي نیز به معـانی مختلـف آمـده اسـت    

  :  کند می را اینچنین تعریف) آزاد( freeکلمه 

، بـی مـانع  ، خالص یافته از قیود یـا وظـایف  ، نامحسوس، نامحدود، رها: فارغ از اسارت دیگران

  5.مجاز به مستقل بودن، نامقید در عمل

 Libertyکلمـه  ، رود مـی  در زبان انگلیسی به معنـاي آزادي بـه کـار    Libertyو   Freedomدو واژه 

گرایش بر آن دارد که در متـون حقـوقی و سیاسـی بـه کـار رود کـه اشـاره بـه حفـظ و حراسـت از           

 بیشـتر معنـاي عمـومی از آزادي را در بـر     Freedomفرد در مقابل دولـت دارد در حالیکـه   هاي  آزادي

 Freedomبیشتر به جنبه خـارجی و وضـع جسـمی اشـاره دارد در حالیکـه       Libertyهمچنین . گیرد می

اشـاره  ، گـردد  مـی  که تماماً به خود بر) خود رأیی ـ  مثل تسلط بر نفس( ر به جنبه ذهنی و روحیبیشت

البته در استعمال انگلیسـی ایـن دو عمـالً بـه جـاي      . دارد و در واقع بیشتر درگیر مسائل فلسفی است

  6. روند می یکدیگر به کار

                                                                                                                                                                                   
 301ص ،2ج،  1370انتشارات امیر کبیرتهران،  ترجمه علی رامینف، و.ت جونز خداوندان اندیشه سیاسی .1

 236ص، 1368خوارزمی چاپ اول ، تهران، محمد علی موحد؛ ترجمه، آزادى درباره چهار مقاله، آیزابرلین .2

 77ص، 1373تهران،  انتشارات دانشگاه، لغتنامه دهخدا، اکبرعلی، دهخدا .3

 46ص، 1ج، 1363چاپ ششم، امیرکبیر، تهران، فرهنگنامه فارسی، محمد، معین .4

  44ص، 1370امیرکبیر ، تهران، ترجمه جالل الدین اعلم، تحلیلی نوین از آزادي، موریس کرنستون .5

6. Tim Gray, Freedom. Atlantic High lan: Oxford University press 1996, p83 
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 آرزوهاى تحقّق راه در موانع فقدان: مانند ؛شده بیان آزادى براى بسیارى معانى نیز اصطالح در

 قرار تجاوز مورد دیگران حقّ که حدى تا عملى هر انجام حق داشتن، تکامل و ترقّى مانع سلب، انسان

اي  برخی معتقدند اینگونه تعاریف بیشتر شرح لغتنامه... 1دیگران و مستبدانه اراده از ماندن مصون. نگیرد

ابراهام لینکلن در نطقی که در سال ، برداشتن از معناي حقیقی از آزاديدهند تا پرده  می از آزادي ارائه

و هایدگر معتقد » جهان هیچگاه تعریف خوبی از آزادي نداشته است«: در بالیتمور ایراد کردگفت 1864

و ارسطو بر این باور بود » آزادي مفهومی نیست که شعور متعارف از آن دارد و بدان خرسند است«: بود

   2.»نماید تعبیري سخیف و بی ارج از آزادي است می عور متعارف را خرسندآنچه ش«

انـد   کرده ذکر آن بسیاري براي مفهوم و معنا در هر حال آزادي از جمله مفاهیمی است که تاکنون

، از ایـراد مصـون نمانـده   اند  و از دسترسی تعریفی واحد خارج مانده و هر حد ورسمی براي آن آورده

تعریف واحـدي را نیـابیم   ها  مفهوم آزادي یا بداهت آن باعث گشته تا با بررسی کتابشاید گستردگی 

  .  کنیم می در زیر به چند مورد از تعاریف آزادي اشاره

     آزادي به معناي حق و اختیار و به طور کلی مستقل و مختار بودن شـخص در گـزینش اعمـال و

 3.باشد می رفتار خود

 اجبار جامعه و افراد را بر شـخص بـه حـداقل ممکـن کـاهش     معنی و موقعیتی است که ، آزادي 

   4.دهد می

  آزادي به مفهوم درست کلمه به معنی فقدان موانع خارجی است که اغلب ممکن است بخشی از

  5.سلب کنند، خواهد می قدرت انسان را در انجام آنچه

  د فـارغ از مداخلـه   آزادي عبارت است از قدرت یا اختیار انجام دادن آنچه که کسی خواسته باشـ

   6.دیگران انجام دهد

 جبـر  از رهـایی  یعنی آزادي. انسانهاست انتخاب راه سر بر موانع نبود، تعاریف این اشتراك وجه

ذوق و عالقـه خـود را   ، اراده، خود و به عبارت دیگر فرد بتوانـد عـزم   ارادة با عمل انتخاب و دیگران

  . بخشدبدون منع و ردع دیگران ارضا نموده و تحقق 

                                                                                                                                                                                   
 236ص، چهار مقاله درباة آزادي، آیزابرلین .1

سال دهم ، پژوهشی دانشگاه قم-فصلنامه علمی، رویکرد فلسفی و کالمی به مقوله آزادي، خدري غالمحسین و رضوان طلب محمد رضا .2

 223ص، 2شماره

 5ص، 1372انتشارات دانشگاه تهران، عمومی و حقوق بشرهاي  آزادي، منوچهر، طباطبایی مؤتمنی .3

 317ص، 1376، چ.اول، گنج دانش، تهران، حقوق اساسی، جعفر، بوشهري .4

 182ص، 1367، چ.اول، نشر مرکز، تهران، ترجمه عباس مخبر، ظهور وسقوط لیبرالیسم غرب، آنتونی، آربالستر .5

 264ص، 1371، چ.اول، الهدي، تهران، ترجمه مرتضی اسعدي، فلسفه سیاسی، آنتونی، کوئینتن .6
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 بـا  و اسـت  وابسـته  شناسـى  جهـان  به نیز آن و دارد بستگى شناسى انسان به، آزادى درست تفسیر

 و بـدیهى ، مطلـق  طـور  بـه  آزادى مفهـوم . شـود  مـى  متفاوت و متعدد نیز آزادى تفسیر، دو این تفاوت

 شناسـى  معرفـت  مبنـاى  و متعلّـق ، قیـد  بـه  باتوجـه ، آن انواع دقیق معانى به یابى دست اما؛ آشکاراست

  . است ناشدنى امرى فراگیر و دقیق معنایى ارائه، صورت این غیر در و بود خواهد پذیر امکان، انسانى

: و آن را تحدید کرده و در حوزه خاصی تعریـف کردنـد  اند  براي آزادي وجوه مختلفی بر شمرده

 حـق  و؛ ) اجتمـاعی  آزادي( دیگـران  مداخلـۀ  بدون، خود فطري و طبیعی حقوق از انسان برخورداري

 انتخـاب  حق و؛ ) سیاسی آزادي( اجتماعات و احزاب تشکیل و سیاسی و اجتماعی امور در مشارکت

 آزادي، عقیده پذیرش در آزادي و؛ ) اقتصادي آزادي( کار و کسب آزادي، شخصی مالکیت حق؛ شغل

  . ) فکري آزادیهاي( مطبوعات و قلم

اي  آزادي سیاسـی از جایگـاه ویـژه   ، در بـاال برشـمردیم   در میان انواع آزادي که برخی از آنهـا را 

 دیگر تلقـی هاي  دلیل اساسی خاستگاه انواع آزادي 2برخوردار است؛ برخی معتقدند آزادي سیاسی به 

، آزادي سیاسی شامل بخش اعظمی از سایر اقسـام آزادیهاسـت ماننـد آزادي مطبوعـات     .اوالً. گردد می

آزادي سیاسی در قیاس با سایر اقسام آزادیها از . ثانیاً ...آزادي اقتصادي و، آزادي اجتماعی، آزادي بیان

بـه   1.کنـد  می ایفاها  اهمیت بیشتري برخوردار است و نقش کلیدي در زندگی فردي و اجتماعی انسان

عبارت دیگر نقش حاکم و حکومت که داراي قدرتی فراتر از دیگران در جامعه است و یکی از موانـع  

آید نقش آزادي سیاسی را پر اهمیت کرده است همین مسئله باعـث گشـته    می ي به حساببزرگ آزاد

 اندیشمندان و متفکرین پس از تعریف مفهوم کلی آزادي زمانی کـه درصـدد تشـریح جزئیـات آن بـر     

  .  آیند عمدتاً وارد حوزه سیاسی شوند و در پرتو آن به تجزیه و تحلیل آزادي بپردازند می

نظریه پردازان و فیلسوفان سیاسی را بر آن داشته تا در این مسئله ، زادي با قدرترابطه تنگاتنگ آ

حقوق و تکالیف دو گروه نـابرابر  ، بیشتر سخن بگویند زیرا آزادي سیاسی متکفل تبین و تنظیم روابط

در یک طرف اکثریت فرمانبران و شهروندان ضعیف و بی دفاع و فاقد هرگونه ابـزار و امتیـازي   . است

دهند کـه از وسـایل و    می طرف دیگر را گروه اقلیت فرمانروایان و حکام نیرومندي تشکیل. ار دارندقر

بخش عمده مباحث . مزایا و توانمندیهاي اقتصادي و نطامی و ساختارها و نهادهاي متعدد برخوردارند

در حقیقـت  . دشو می مربوط به آزادي به رابطۀ فرد و حکومت و به عبارت دیگر انسان و قانون مربوط

هـاي   محور بحث آزادي سیاسی آن است که فرد تا چه حـد در فکـر و انتقـال بیـان آن و در فعالیـت     

به تعبیر بهتر اقتـدارات قـانون و   . تواند از تعرض حکومت و قانون مصون باشد می سیاسی و اجتماعی

فـی الواقـع آزادي   . اعمال ایشان را باید تحـت کنتـرل خـود درآورد   هاي  حکومت تا چه حد از قلمرو

                                                                                                                                                                                   
 24ص، پیشین، علی محسنی .1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

١١ 

سیاسی دفاعیه نامه یا سپر دفاعی حکومت شوندگان در برابر خطر احتمالی تعدي حکومـت کننـدگان   

تعاریف ارائه شده از سوي نظریه پردازان سیاسی مبین دغدغه خاطر آنان از تضییع حقوق مردم . است

حاکمان بر فرمـانبران   در تعیین سرنوشت سیاسی خود و اداره کشور توسط حاکمان و سلطه مستبدانه

لذا شاکله تعاریف آنان را اتخاذ تدابیر و و عرضه ابزارها و مکانیزمهایی جهـت تـأمین و حفـظ    . است

  : دهد به طور مثال می حقوق مردم از تعرض حکام تشکیل

هـا   ایـن کـار  ، آزادي انجام کارهاي مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا میکند آزادي سیاسی؛

ستفاده از ابزارهایی است که از طریق شهروندان بتواند صداي خود را به گـوش دیگـران   اصوالً شامل ا

 1.عملی داشته باشند تأثیربرسانند و در حکومت 

، توانند حق حاکمیت داشته باشند می آزادي سیاسی قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن

 2...خواه به طور مستقیم و خواه از طریق نمایندگان

بـا  ، دولـت اسـت  هـاي   آزادي هایی است که وسیله مقاومت مردم در برابر تجـاوز ، آزادي سیاسی

هـا   مهمتـرین اقسـام ایـن آزادي   ... تواند به حقـوق افـراد تجـاوز کنـد     نمی دولتها  تضمین این آزادي

  3...آزادي تظاهرات و، آزادي تشکیل حزب، عبارتند؛ آزادي مطبوعات و بیان

  

  مفهوم آزادي در آراء اندیشمندان غربسیر تطور . 2-2

 در» صـدفه  یا تصادف« و» ضرورت«، »سرنوشت« با آزاديۀ اندیش ـ سقراط از پیش ـ باستان یونان در

 گردید می اطالق انسانی بر آزادة واژ) میالد از پیش 10 و 11 ةسد» (هومیروس« دوران در. بود ارتباط

 مقابـل  در آزاد معنا این در. کرد می زندگی) اقوام( دیگرة سیطر بدون خود سرزمین و قوم میان در: که

 . است اربابیة سیطر تحت که دارد قراراي  جنگی اسیر

واژه آزادي یونـانی محصـور   . پیوند خورده است» شهر«ة واژ اما آزادي در اندیشه سیاسی غرب با

و بـا آزادي مبتنـی    نهفته استگرایی  به محدوده شهروند است یعنی در خود این مفهوم نوعی جماعت

گیـري   در یونان باستان آزادي به معناي حکومت قانون و مشارکت در تصمیم. تفاوت داردگرایی  با فرد

بود و نه داشتن حقوق سلب نشدنی مقصود از آزادي نیز بهره وري تضمینی شهروندان از دخالـت در  

  4.امور شهر تحت لواي قانون است
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